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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vmesnem pregledu šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti
(2007/2204(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2006 o tematski strategiji za 
varstvo in ohranjanje morskega okolja2,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 14. novembra 2006 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja (direktiva o morski strategiji)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. aprila 2007 o tematski strategiji o trajnostni rabi
naravnih virov4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2006 o tematski strategiji za urbano 
okolje5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. novembra 2006 o tematski strategiji za varstvo 
tal6,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 14. novembra 2007 o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 
2004/35/ES7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2006 o tematski strategiji o 
onesnaževanju zraka8,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 26. septembra 2006 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za 
Evropo9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2007 o tematski strategiji o 

                                               
1 UL L 242, 10.09.2002, str. 1.
2 UL C 314 E, 21.12.2006, str. 131.
3 UL C 314 E, 21.12.2006, str. 86.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0154.
5 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 182.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0504.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0509.
8 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 176.
9 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 103.
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recikliranju odpadkov1,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 13. februarja 2007 o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o odpadkih2,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 23. oktobra 2007 o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2007 o tematski strategiji o trajnostni 
rabi pesticidov4,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 23. oktobra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet5,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za regionalni razvoj in 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2007),

A. ker si Evropa še vedno ne prizadeva za resnično trajnostni razvoj, 

B. ker je čisto in zdravo okolje bistveno za dobro počutje ljudi ter dobre socialne razmere,

C. ker lahko prispeva k drugim ciljem, kot so večja konkurenčnost, spodbujanje gospodarske 
rasti in ustvarjanje delovnih mest, tudi dobro oblikovana okoljska politika,

1. obžaluje, da je bil vmesni pregled šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti 
opravljen z dvoletno zamudo, in na splošno obžaluje dejstvo, da Evropska unija ukrepov 
iz akcijskega programa ne izvaja po načrtovanem razporedu, kar je v nasprotju s 
trditvami Komisije v njenem vmesnem pregledu; opozarja, da je bil šesti okoljski akcijski 
program v nasprotju s prejšnjim okoljskim akcijskim programom sprejet po postopku 
soodločanja v skladu s členom 251 Pogodbe ES; poziva EU, naj stori vse, kar je v njeni 
moči, da doseže cilje iz šestega okoljskega akcijskega programa, ker bi neuresničitev teh 
ciljev škodovala verodostojnosti EU, med drugim v tistem delu javnosti, ki je zaskrbljen 
zaradi stanja okolja;

2. ugotavlja, da so predzakonodajni postopki zaradi uporabe tematske strategije kot novega 
postopkovnega orodja postali pomembnejši, ustvarile pa so se tudi dodatne priložnosti za 
sodelovanje interesnih skupin in bolj strateški pristop k zakonodajni politiki EU; vendar 
obžaluje, da je zaradi tematskih strategij daljši tudi postopek oblikovanja okoljske 
politike, saj nastajajo zamude pri pripravi dejanskih predlogov v zvezi s politiko in 

                                               
1 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 168.
2 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 136.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0444.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0467.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0445.
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sprejetju ukrepov na podlagi te politike;

3. meni, da je bistveno okrepiti stališče iz šestega okoljskega akcijskega programa kot 
okoljske razsežnosti strategije EU za trajnostni razvoj;

Tematske strategije

4. meni, da je EU za uresničitev ciljev diplomatskega reševanja problemov zaradi 
podnebnih sprememb iz šestega okoljskega akcijskega programa ravnala dosledno; 
vendar opozarja, da EU v zvezi s cilji in prednostnimi ukrepi za zaustavitev podnebnih 
sprememb ni uspela izpolniti vseh obveznosti; je zelo zaskrbljen zaradi večjih emisij v 
prometu in počasnega delovanja ukrepov, ki se uporabljajo pri poskusu izboljšanja 
energetske učinkovitosti; poziva Komisijo, naj objavi sporočilo o kvantificiranih
okoljskih ciljih za trajnostni prevozni sistem; pričakuje, da bodo države članice do leta 
2012 uresničile cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za posamezne države iz 
kjotskega protokola;

5. obžaluje dejstvo, da cilj zaustavitve upadanja biološke raznovrstnosti verjetno ne bo 
uresničen do leta 2010 ter da se dejanski okoljski rezultati na podlagi predlagane 
strategije za varstvo morskega okolja in tal ne bodo dosegli do leta 2012; ugotavlja, da si 
je treba bolj prizadevati za pomoč pri vključevanju politike o biološki raznovrstnosti v 
druga področja politike; opozarja na potrebo po ustreznem financiranju programa Natura 
2000;

6. meni, da se je v zvezi s kemikalijami z Uredbo (ES) št. 1907/20061 Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije dosegel 
napredek pri zmanjševanju nevarnosti za ljudi in okolje, čeprav je ta uredba skladna s cilji 
iz šestega okoljskega akcijskega programa le v nekaterih vidikih; obžaluje, da je bila 
tematska strategija v zvezi s trajnostno rabo pesticidov pripravljena z znatno zamudo ter 
da ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in mestnega okolja ter za zmanjšanje hrupa niti 
približno ne dosegajo ciljev iz okoljskega akcijskega programa; poziva Komisijo, naj čim 
prej predloži spremenjeno direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij; meni, da je 
treba zagotoviti izvajanje direktive o okoljskem hrupu v celoti;

7. ugotavlja, da v zvezi s posameznimi cilji za varstvo voda iz šestega okoljskega akcijskega 
programa ni večjih pomanjkljivosti; vendar poziva Komisijo, naj zagotovi izvajanje 
okvirne direktive o vodah v celoti in ponovno oceni vključevanje obveznosti EU v zvezi 
z varstvom voda v druge politike; poleg tega poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
predlog direktive o zmanjševanju uporabe fosforja v kmetijstvu;

8. obžaluje, da sta tematski strategiji za naravne vire in odpadke ublažili cilje šestega 
okoljskega akcijskega programa; obžaluje, da niso na evropski ravni oblikovani nobeni 
dejanski cilji za ločitev gospodarske rasti in uporabe virov; se strinja, da so potrebni 
nadaljnji ukrepi v zvezi z biološkimi odpadki za spodbujanje njihove nadaljnje 

                                               
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1354/2007 (UL L 304, 
22.11.2007, str. 1).
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preusmeritve z odlagališča in zagotovitev upoštevanja najboljših možnosti za obdelavo, 
kot je obdelava, s katerimi se zmanjšujejo podnebne spremembe;

Izvajanje in izvrševanje obstoječe zakonodaje

9. opozarja, da je pravilno izvajanje obstoječe zakonodaje v celoti prednostna naloga, in 
meni, da je v zvezi z izpolnjevanjem okoljskih izzivov še vedno najpomembnejša 
zavezujoča zakonodaja; zato zahteva, da zagotovijo proračunski organi EU Komisiji, ki je 
varuh Pogodbe, vse potrebne finančne in kadrovske vire za čim bolj učinkovito 
spremljajo izvajanja in izvrševanja obstoječe zakonodaje;

10. vendar je zaskrbljen zaradi različnih predlogov predlagateljev, da je treba zmanjšati 
obseg in pomembnost skupnih ureditev ter jih nadomestiti s prostovoljnimi sporazumi ali 
drugimi nezavezujočimi ukrepi; zato ponavlja, da morajo biti glavni cilj boljše ureditve 
jasna pravila in standardi ter zakonodaja, ki je povezana z dogovorjenimi cilji in boljšim 
izvrševanjem; 

11. pozdravlja predlog Komisije za krepitev izvrševanja okoljske zakonodaje na nacionalni 
ravni z boljšim dostopom do pravice in usklajene uporabe kazenskega prava; ugotavlja, 
da prispevajo preventivni vidiki kazenskega prava k boljšemu izvrševanju okoljske 
zakonodaje in varstvu okolja;

Okoljske pobude in reforma v zvezi z dodeljevanjem subvencij za projekte, škodljive 
okolju

12. pozdravlja pripravo zelene knjige Komisije o tržnih instrumentih za namene okoljske 
politike in z njo povezanih politik; meni, da je potrebna bolj splošna uporaba tržnih 
instrumentov, pri čemer je treba upoštevati vpliv vseh proizvodnih in distribucijskih 
postopkov ter vzorcev porabe na okolje;

13. vendar ugotavlja, da je ekološko obdavčevanje še naprej manj pomembno in bo takšno 
ostalo še nekaj časa; poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo za reformo 
v zvezi z ekološkim davkom, vključno s postopnim prenosom davčne obremenitve z 
davkov, ki imajo negativen vpliv na blaginjo (npr. davki na delo), na davke, ki imajo 
pozitiven vpliv na blaginjo (npr. dejavnosti, ki škodujejo okolju, kot je raba virov ali 
onesnaževanje); poudarja, da zagotavljajo pogodbe kljub zahtevi po soglasju na področju 
obdavčevanja, možnost za okrepljeno sodelovanje, ter opozarja na obstoj odprte metode 
usklajevanja;

14. opozarja na spodbudo za ukinitev subvencij za projekte, škodljive okolju; vendar 
obžaluje, da se v bližnji prihodnosti ne pričakuje noben dejanski napredek na področju 
reforme v zvezi z ukinitvijo subvencij za projekte, škodljivih okolju;

Vključevanje okoljske politike, mednarodno sodelovanje in spodbude za inovativnost

15. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo odločnejše in bolj skladno 
vključevanje okoljske politike na vsa področja oblikovanja politike EU; obžaluje 
pomanjkanje njenega vključevanja v različne okoljske pravne okvire in predloge za novo 
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zakonodajo ter pomanjkanje vključevanja v zakonodajo, katere osnovni cilji niso varstvo 
okolja;

16. meni, da je treba za doseganje dejanskih rezultatov v zvezi z vključevanjem okoljskih 
vprašanj v druge gospodarske sektorje oblikovati zavezujoče sektorske cilje in časovne 
razporede;

17. pozdravlja Komisijo zaradi njene odločne zavezanosti za večjo mednarodno razsežnost 
okoljske politike; meni, da je treba zagotoviti vključevanje okoljske politike v vse ukrepe 
Evrope na zunanjem področju ter izboljšati mednarodno okoljsko upravljanje; poziva EU, 
naj spodbuja ambiciozne okoljske politike in zahteve še naprej;

18. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo bolj pragmatično in horizontalno 
izkoriščanje inovacij in novih tehnologij v vseh politikah v zvezi z EU, tako da bodo 
imeli ti dejavniki ključno vlogo pri krepitvi varstva okolja; poudarja, da je treba čim prej 
uveljaviti pristop EU „Top Runner“, ki je ambicioznejši instrument stalnega izboljševanja 
za vzorce proizvodnje in porabe in s katerim bi se zagotovilo, da se bodo v prihodnosti 
vsi tržni proizvodi EU zasnovali, proizvajali in uporabljali v skladu z merili trajnosti;

19. poziva EU, naj sprejme pravila za oddajanje resnično ekoloških javnih naročil, da se 
spodbuja inovativnost ter trajnostni vzorci porabe in proizvodnje;

Oblikovanje možnosti za spremembo vedenja

20. poudarja, da so potrebni novi načini za merjenje blaginje, ki temeljijo na dejanskih 
vrednostih za ekološke storitve; meni, da BDP ni več ustrezno sredstvo za merjenje 
blaginje in razvoja, ker se z njim ne morejo več izraziti vsi vidiki in potrebe sodobne 
družbe; spodbuja EU, naj še naprej razvija nov kazalnik, ki združuje negativen vpliv 
gospodarskega napredka na naše okolje in zdravje ter prispeva k prizadevanjem za ločitev 
gospodarske rasti in pritiska na okolje, ter ga uporablja v politične namene; meni, da 
mora ta novi kazalnik spodbujati razvoj povezane družbe in boljše vključevanje okoljskih 
vprašanj v druge politike; 

21. meni, da mora imeti Evropska unija vodilno vlogo pri razvoju političnih možnosti, s 
katerimi bi se oblikovale možnosti za radikalne spremembe vedenja v vzorcih porabe in 
proizvodnje;

22. meni, da je treba kot prednostno nalogo obravnavati ustrezno obveščanje javnosti; 
odločno podpira oblikovanje jasnega in celovitega sistema označevanja, ker bi zelo 
pomagal potrošnikom, da se odločajo pravilno; 

23. vztraja, da mora Komisija ali zunanji inštitut, ki deluje v njenem imenu, opraviti splošno 
oceno rezultatov šestega okoljskega akcijskega programa, preden dokončno oblikuje 
predlog sedmega okoljskega akcijskega programa;

o
o o
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24. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Vmesni pregled šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti

Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane je naročil oceno, kako 
dobro je Evropska unija do zdaj spoštovala svoje obveznosti iz šestega okoljskega akcijskega 
programa Skupnosti, ki je bil sprejet leta 2002 in velja do leta 2012. Ta ocena je pokazala, da 
se v zvezi s številnimi prednostnimi cilji akcijski program izvaja z veliko ali zelo veliko 
zamudo glede na sprejeti časovni razpored. Ob upoštevanju do zdaj opravljenih ukrepov se 
zdi neverjetno, da bodo prednostni okoljski cilji programa doseženi do leta 2012. V skladu s 
tem ocena ne podpira trditve iz vmesnega poročila Komisije, da izvaja EU na splošno ukrepe 
iz akcijskega programa v skladu s časovnim razporedom.

Pred sprejetjem šestega okoljskega akcijskega programa je potekala obsežna razprava o 
načinu oblikovanja splošnih evropskih ciljev na vsakem prednostnem področju. Poročevalec 
Parlamenta predlaga, da se v besedilo vključijo jasnejši kvantitativni in kvalitativni cilji in 
časovni razporedi. Komisija ni podprla sprejetja jasnih ciljev in časovnih razporedov. Po 
njenem mnenju bi se te zahteve upoštevale v tematskih strategijah, ki bi se sprejele na podlagi 
programa. Vendar se je pokazalo, da so tematske strategije v zvezi s tem žal neuspešne; 
vsebujejo zelo malo posebnih ciljev, pri čemer se te strategije celo tedaj, kadar vsebujejo take 
cilje, ne bodo uporabljale za doseganje ciljev šestega okoljskega akcijskega programa. Primer 
tega je direktiva o kakovosti zraka, ki še vedno ni dokončana.

Na podlagi ocene, ki jo je naročil Parlament, se lahko skoraj jasno ugotovi, da odločitev 
Komisije za pripravo posameznih predlogov prek tematskih strategij na splošno ni bila tako 
uspešna, kot se je pričakovalo. Čeprav se zdi, da sta se z njimi izboljšala sodelovanje 
interesnih skupin in strateška razsežnost okoljske politike, se je hkrati podaljšal proces 
priprave okoljske zakonodaje zaradi zamude pri pripravi osnutkov posebnih zakonodajnih 
predlogov in njihovega sprejetja. Največji napredek je narejen v zvezi s cilji iz tistih 
pododdelkov okoljskega akcijskega programa, v zvezi s katerimi ni bila pripravljena nobena 
ločena tematska strategija. Kar zadeva mednarodne obveznosti glede okolja, je bila EU pri 
izvajanju svojih ukrepov do zdaj uspešna.

Šesti okoljski akcijski program spodbuja spremembo sistemov finančne podpore za projekte, 
ki imajo znaten negativni vpliv na okolje, ter uvajanje trajnostnih metod proizvodnje in 
načinov porabe z davčnimi sredstvi. Žal je bilo na teh področjih doseženega le malo napredka, 
čeprav bi imela učinkovitejša uporaba tržnih instrumentov velik vpliv na doseganje ciljev iz 
šestega okoljskega akcijskega programa. Prav tako je treba nadaljevati s prizadevanji za 
odpravo pomanjkljivosti v okoljski zakonodaji z novimi zakonodajnimi predlogi; poleg tega 
je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva za zagotovitev, da izvaja okoljsko zakonodajo 
Skupnosti ustrezno vsaka država članica.

Končno je treba opozoriti, da je bil šesti okoljski akcijski program v nasprotju s prejšnjim 
okoljskim akcijskim programom sprejet po postopku soodločanja v skladu s členom 251 
Pogodbe ES. Zdaj je še bolj pomembno kot v preteklosti, da stori EU vse, kar je v njeni moči, 
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da uresniči cilje iz šestega okoljskega akcijskega programa. Neuresničitev teh ciljev bi 
škodovala verodostojnosti EU, med drugim v tistem delu javnosti, ki je zaskrbljen zaradi 
slabšega stanja okolja.
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